หมายเหตุ!

ก่อนทำ�การติดตั้งผลิตภัณฑ์ ควรเช็คอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งให้
ครบถ้วน ในกรณีที่มีอุปกรณ์ไม่ครบตามที่กำ�หนดให้ติดต่อตัวแทน
จำ�หน่ายอย่างเป็นทางการของเออห์ลินส์

ในกล่องประกอบด้วย
รายละเอียด

หมายเลขชิ้น

จำ�นวน

ส่วน

หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรูปใช้เพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปซึ่งอาจจะมี
ความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

หมายเหตุ!

ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
น้ำ�มันหรือจาระบีที่ถูกใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจจะซึมออกมา
หรือเกิดคราบขึ้นในบรรจุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระ
ทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์ และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผ้าตามปรกติได้

ชุดโช้คอัพ

PI110001

1

สติกเกอร์เออห์ลินส์

00192-01

2

สติกเกอร์เออห์ลินส์สีขาว

01185-01

2

สติกเกอร์เออห์ลินส์สีดำ�

01185-04

2

เครื่องมือปรับพรีโหลด

03199-03

1

คู่มือการใช้งาน

07421-02

1

แป้นยึด

60130-01

1

แป้นยึด

60130-02

1

สกรู M8x55

01046-27

2

สกรู M10x60

64628-01

1

แหวนรอง

60426-01

1

น็อต M8

00430-05

2

น็อต M10

00430-01

1

คำ�เตือน!

ก่อนทำ�การติดตั้งผลิตภัณฑ์ควรอ่านและทำ�ความเข้าใจคู่มือการใช้
งานให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากชุดโช้คอัพ ตะเกียบหน้า และอุปกรณ์
หน่วงระบบเลี้ยว เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำ�คัญต่อเสถียรภาพและ
ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และตัวรถ

Rear Shock Absorber for Vespa Sprint 150

PI110001

คู่มือการติดตั้ง

คู่มือการใช้งาน
คำ�เตือน!

หมายเหตุ!

โช้คอัพควรที่จะติดตั้งโดยตัวแทนจำ�หน่ายอย่างเป็นทางการ
ของเออห์ลินส์

การปฏิบัติงานใดๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ ควรที่จะอ่านและ
ทำ�ความเข้าใจรายละเอียดขั้นตอนและข้อมูลที่สำ�คัญในคู่มือ
การใช้รถเสียก่อน

คำ�เตือน!

ในกรณีที่รถถูกยกขึ้นระหว่างการติดตั้ง ผู้ติดตั้งต้องมั่นใจ
ก่อนว่าตัวรถถูกยึดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการล้ม

คำ�เตือน!

ต้องมั่นใจว่าสกรูทั้งหมดต้องถูกขันที่ค่าทอร์คที่ถูกต้องและ
ต้องไม่มีการผิดพลาดหรือติดขัดใดๆเกิดขึ้น ในขณะที่โช้ค
อัพ และตัวระบบหน่วงเลี้ยว มีการยึดหรือยุบสุด

1
ยกรถจักรยานยนต์ตั้งขึ้น โดยตั้งขาตั้งคู่ ต้องมั่นใจได้ว่าตัว
รถถูกค้ำ�ไว้อย่างปลอดภัย

1

2

2
ถอดเบาะออก คลายสกรู 5 ตัวและฝาครอบถังน้ำ�มันเพื่อที่
จะถอดส่วนใต้เบาะลองนั่งออกมา

3
3
ใส่ฝาครอบถังน้ำ�มัน (เพื่อความปลอดภัย) คลายสลักเกลียว
โช้คอัพที่อยู่ด้านบน

หมายเหตุ!

ระวังอย่าให้ชิ้นส่วนสูญหาย: เมื่อถอดโช้คอัพเออห์ลินส์ออก
เพื่อที่จะใส่โช้คอัพเดิม

2

คู่มือการใช้งาน
4

4
ถอดโช้คเดิมออกโดยคลายแป้นยึด 2 ตัวด้วยสกรู

5

5

ติดตั้งแป้นยึดและโช้คเออห์ลินส์ (ดังรูป) และย้อนกระบวนการ
ติดตั้งชิ้นส่วนประกอบที่เหลือ เพื่อจบกระบวนการติดตั้ง

หมายเหตุ!

เนื่องจากค่าพิกัดความเผื่อของการผลิตพลาสติก ซึ่งจำ�เป็น
ที่จะต้องตรวจสอบระยะเคลียร์แลนท์ระหว่าง Rear hugger
กับโช้คอัพ หลังจากประกอบแล้วถ้าระยะเคลียร์แลนท์น้อย
กว่า 8 มิลลิเมตร จำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตัดแต่งขอบ
พลาสติกของ Rear hugger ที่ติดกับโช้คอัพออกด้วยมีดคม

Öh

lin

3

s

การปรับตั้ง
คำ�เตือน!

1) ก่อนเริ่มการขับขี่ทุกๆครั้ง ผู้ขับขี่ควรแน่ใจเสียก่อนว่าการติดตั้งขั้นพื้น
ฐานได้เป็นไปตามที่บริษัทเออห์ลินส์แนะนำ�ตามข้อมูล สำ�หรับการติดตั้ง
ด้านล่าง
2) ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผู้ขับขี่ควรอ่านและทำ�ความเข้าใจคู่มือการใช้งาน
ในส่วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรียบร้อยเสียก่อน
3) หากมีคำ�ถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้ง การปรับตั้ง สามารถที่จะ
ติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายอยา่งเป็นทางการของเออห์ลินส์ได้
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